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THÔNG BAO 
Kt 1un hi ngh giao ban dào tio tháng 8/2022 

KInh gi:ri: 
- Cong doàn, Doàn thanh niên; 
- Các dan vj thuôc Khôi Dào tao; 
- Các phOng: TCHC, CTSV, QTTB, KH-TC, KHCN; 
- Các trung tam: HT&DTLT, GDTC, Citad, Ngoi ngu HH; 
- Cong ty IMET, Nhà xuât bàn HH, Thu vin. 

Thirc hin K hoach cong tác nãm h9c 202 1-2022, sang 12/8/2022, Hi nghj giao 
ban Khôi Dào tao  dã duçic to chirc dui sir chü trI cUa Phó Hiu trithng Nguyn Minh 
Di:rc. Tham d%r hi nghj CO lânh dao  các dan vj thành viên thuc Khoi, dai  din Cong 
doàn, Doàn thanh niên và mt so dan vj cO lien quan. 

Sau khi nghe báo cáo tong hçp dánh giá tong hçip cüa Phông Dão tao  vâi 02 nôi 
dung: báo cáo kêt qua cong tác tháng 5, 6, 7/2022; d? kiên cong tác trong tam cüa Khôi 
Dào tao  trong tháng 8, 9/2022, các mtt ton tai, han chê trong các hoat dng dào t?o,  cá 
van dê can thào 1un dê triên khai cong vic trong thai gian tói, Phó Hiu truâng Nguy 
Minh EXrc dã diêu hành phân tháo 1un; tiêp thu và giãi dáp mt so kiên cüa các dan v 
cá nhân; két 1un và giao nhim v1i cho các dan vj, Ca nhân, cii the nhu sau: 

I. TONG HP, DANH GIA KET QUA CONG TAC THANG 5,6,7/2022 
1.1. Dánh giá chung 
Thang 5, 6, 7/2022 toàn khôi dà triên khai nhiêu hoat dng quan tr9ng: triên khai 

dánh giá kêt qua h9c ttp hc k' II, chuân bj các kê hoach näm h9c mâi, triên khai các k 
hoach hu kiêm djnh, kê hoach kiêm djnh TriRmg và kiêrn djnh 4 CTDT, xét và cong 
nhn tot nghip cho sinh viên các bc h9c, s1ra dôi chuân dâu ra cüa các CTDT dai  hQc 
theo huàng tinh g9n, hoán thành tuyên sinh trInh d thac si dçt 1, tuyên sinh cao dàng, 
trung cap, tuyén sinh các khOa huân 1uyn thuyn viên, hoàn thành chuang trInh huAn 
1uyn cho tàu PCCC, thirc hin các cOng tác quáng ha tuyén sinh dai  hoc, sau dai  h9c, 
VLVH, lien thong, hoàn thành cong thông tin giàng viên ... Nhin chung, Ca khOi da rat 
no 1%rc hoàn thành mt khôi lucing cong vic rat lan, dam bão cho qua trInh lien tiic di 
inài phiic v11 sr phát triên cüa Nhà tru?mg. 

1.2.Mt so diem con ton tai 
- Kêt qua hçc t.p h9c k' II nãm hc 2021-2022 cUa sinh viên dai  h9c s1t giám, sO 

lucrng sinh viên hQc lirc yêu, sinh viên bj cánh báo h9c tp tang manh  so vâi các h9c kS' 
truàc. 

- Kêt qua phân tIch phô diem, kêt qua phüc khão thi hc k' II cho thây mt s mt 
cOn han  chê trong dánh giá kêt qua h9c tp cüa sirth viên. 

II. GIAO NHIM V  CHO CAC IRJN VI THANG 8,9/2022 
2.1. PhOng Dào tao , 
- xay dirng thai khóa biêu va to chi.c dang k h9c phan cho h9c k' I näm h9c 2022- 

2023 (8/2022). 
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- To chi'rc xét tht nghip DHCQ dçit tháng 8, in bang và bang dim (8/2022). 
- T chfrc xét cãnh báo hçc tp DHCQ h9c kS'  2 näm h9c 202 1-2022 (8/2022). 
- Là du mi t chirc xét tuyn, cong bô trüng tuyên vã don sinh viên trüng tuyên 

di h9c chInh quy khOa 63 nhp h9c (9/2022). 
- Hoàn thành phân h kêt nôi vâi Cong thanh toán VNPAY, xay dirng cong nhap 

h9c tlVc tuyên cho sinh viên K63 (9/2022). 
- Xây dirng và triên khai ljch thi hçc k' phii näm h9c 2022-2023 (9/2022). 
- T chirc Hi thào ye chuân dâu ra cc chuang trInh dào to (9/2022). 
- T chirc buôi lam vic vO'i các b mon có kêt qua giãng dty, h9c tp chua tot trong 

hoc k' II nàm hçc 202 1-2022 (9/2022). 
2.2. Phông Thanh tra và DBCL 
- Tiêp tiic Rà soát hot dng cUa H thông ISO, khàc phiic các diem ton ti sau dánh 

giã ngoài ISO, thirc hin Kê hotch Hu kiêm djnh Qu,2 3. 
- Thixc hiên cong tác khão thI và thanh tra k' thi h9c k' phi näm hc 2022-2023 

(9/2022). 
- Thirc hin khc phitc sau Kim tra hott dng Quãn i và cap phát van bang, chirng 

chi (8, 9/2022). 
- Trin khai Kê hoach DBCL th%rc hin chiên hrcc phát triên tru?mg, Ké hoch 

DBCL nãm h9c 202 1-2022; Kê hoch kiêm djnh CL 4 CTDT chçn diem (Khoa Kinh të, 
Khoa Cong trInh, Khoa DOng tàu, Vin Ca khI); Kê hoch kiêrn djnh TDG Nhà tru&ng. 

- Tip tiic Rà soát Quy djnh, co' ché, hot dng quãn 1 phân mêm Turnitin. 
- Hoàn thin, triên khai áp diing H thông phân mêm quãn 1 dtt 1iu kiêm djnh 

trong trumg (8, 9/2022). 
2.3. Các Khoa/Vin và thành viên khãc trong Khôi 
- Các Khoa/Vin chi dao  cac hO mOn dánh giá kt qua h9c tp hçc k' II, phân tIch, 

chi rO các nguyen nhân, các tOn ti, htn chê trong khâu giàng dty, dánh giá kêt qua h9c 
t.p và dê ra các giãi pháp khäc phiic (8/2022). 

- Hoàn thành vic lay kiên chuân dâu ra cãc CTDT, np chuân dâu ra và minh 
chtrng xir l kiên cüa các ben lien quan ye PhOng Dào tto dê chuân bj hOi  thào chuân 
dâu ra cap Tri.r?ng (8/2022). 

- Trin khai các hott dng t11 dánh giá theo yëu càu cia Nhà trueing. 
- Triên khai giang dy và dánh giá hc k' phi (8, 9/2022). 
2.4. Viên Dào tio Sau dti hçc 
- To chirc hçc bO sung kiên thirc, On thi tuyên sinh cho các thI sinh dir thi cao h9c 

dat 2 näm 2022 (9/2022). 
- Tiêp tiic giâi thiu và quãng bá tuyn sinh 2022 dn các co quan, dan vj trong và 

ngoài thành phO Hãi Phông bang nhiêu hmnh thiirc (9/2022). 
- To chüc On thi tieng Anh chuân dâu ra trInh dO thc sT dçit 2 näm 2022 (9/2022). 
2.5. Trung tam HQ'p tác và DT lien ti,ic, Trung tam Ngoi ngu' Hang hãi 
- Triên khai các hott dng quãng bá tuyên sinh Lien thOng, VLVH (8, 9/2022). 
- TO chirc xt tOt nghip cho sinh viên lien thông và trao bang (8,9/2022). 
2.6. Tru'O'ng Cao dáng YMU 
- To chic h9c tap, thi hpc k' he näm h9c 2022-2023 cho sinh vien cao dâng, trung 

cap (8, 9/2022). 
- Tuyen sinh các h dào t?.o  (cao dâng, trung cap, so' cp, bi duOng) (8, 9/2022). 
- Xét tuyn và nhp h9c dçit 1, dçt 2 h cao ding (8, 9/2022). 
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- T chrc Hi nghj biu duang tác giál nhóm tác giã có thit bj dr thi TP dat  giãi và 
sinh viên dir thi KNN toàn quôc (8/2022). 

- Tiêp nhtn hoàn thin phâm mêm quãn 1 dào tao,  h9c sinh sinh viên (8/2022). 
- Xây dirng ban hành Quy chê djnh mirc gii giáng cho giãng viên CD VMU (8, 

9/2022). 
- Xây dirng ban hành quy ch dánh giá, xp loai giáo viên cho giâng viên CD VMU 

(8, 9/2022). 
- Thâm djnh chucmg trInh dào tto nhOm ngành Kinh tê, ngành CNTT,... trInh d 

trung cap, cao dang (8, 9/2022). 
- To chirc dang k h9c phân và trin khai dào tao  h9c k' I näm h9c 2022-2023 cho 

sinh viên trung cap, cao dâng (8, 9/2022). 
- Chinh sira, hoàn thin 02 mô hInh thit bj tir lam chun bj tham dir Hi thi thiêt bj 

tir lam toàn quc näm 2022 (8, 9/2022). 
2.7. Trung tam Huân 1uyn thuyên viên 
- M& các Rip diêu tra tai nan  cho Cong ty Vitaco, lap tiêng Anh chuyên nganh cho 

Cong ty Inlaco Hãi PhOng (8, 9/2022). 
- M các Rip dao tao  chrng chi chuyên môn, nghip vii thuyên viên di bin và 

thuyên viên diêu khiên phuang tin thüy ni dja (8, 9/2022). 
- Tuyn sinh, khai giãng các lap SQQL K06/2022 (8, 9/2022). 
- Tuyn sinh, khai giãng các lop SQVH, thuyn truâng, may tnthng K07/2022 (8, 

9/2022). 
2.8. Các don vi có lien quan 

cüng nhi.r chun bj các diu kin dam bão chat lucing cho dão tao  h9c k' 
Yêu câu cac dan vi va ca nhân lien quan nghiêrnSjic  thi.rc hiên / 

IU TRU'ONG 
EU RU'i 

Noinlzân: 
- Nhu trên; 
- Liiu: VT, 

GS.TS. guyen Minh Dtrc 

Các dan vj, cá nhân lien quan khác thuc Trithng theo chirc näng và thim v11 4lç  \ 
giao chu dong chuân bi cac diêu kiên dê don srnh viên khoa mm trung tuyên nhâp hq - 
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